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الفصل األول

المقدمة

بحثخلفية ال.أ

،غة العرية إىل القرن السابع عشر امليالدىمن الناحية التارخية يعود اإلهتمام بتعليم اللّ 

و ىف ذلك الوقت كانت الناحية الدينية و ،خلت اللغة العربية إىل جامعة  كمربدجدوذلك حينما 

.1اإلقتصادية مها اهلدفان األوالن

حات اليت تصف ما يقوم به للغات األجنبية جمموعة من املصطلتعليم اتشيع يف ميدان 

املعّلمون  من إجراءت يف تعليمهم هلذه اللغات. من هذه املصطالحات الطريقة واملدخل 

واإلجراءت الفنية. واحلديث عن طرق تدريس العربية للناطقني بلغات أخري هو حديث عن طرق 

ال حنسب هذا تقليال من جهود الفكر الرتبوي العريب أو تدريس اللغات األجنبية بشكل عام. و 

ا, تشتمل على ،أية طريقة ،ةقريإن الطّ البغض كما  يقولتغافال عن خصائص العربية ومميزا

.2مبادئ و قواعد و إجراءات ميكن لكّل معّلم  أن يستعملها مهما تفاوت اللغات

ا و هذه  ومدرس األكفاء و املوجهون و مدير األسس الناجحة  لتدريس اإلمالء شهد 

. فهذه الطريقة هى الطريقة الوقائية و الطريقة السمعية الشفوية اليدوية و املدارس و أولياء  األمور

و لطريقة السمعية الشفوية اليدوية هلا أسس التهجى الصحيح  فهى رؤية الكلمة و طريقة سيدنا.  

تها. االستماع إليها و املرانة اليدوية على كتاب
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من وسائل اإلتصال الىت بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب أفكاره و ان يقف ةالكتابة وسيل

على أفكار غريه  و أن يربز ما لديه من مفهومات و مشاعر و تسجيل ما يود تسجيله من 

و ىف عرض الفكرة  سببا ىف قلب أ،حوادث و دقائع. و كثريا ما يكون اخلطأ الكتاىب ىف اإلمالء 

وعلى وضوح الفكرة. و من مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ىف التعليم على إعتبار ،ملعىن ا

ا عنصر أساسي من عناصر الثقافة  ّ و ضرورة إجتماعية لنقل األفكار و التعبري عنها   و ،أ

الوقوف على أفكار الغري و اإلملام عليها.

ية: اإلستماع والكالم والقراءة, و تعد هذه إن مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلّ 

املهارة حديثة نسبيا إذا قورنت مبهاراتى اإلستماع والكالم. ألّن الكتابة إخرتاع بشري ظهر ىف 

عصور الحقه, و شكل إخرتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقّدم احلضارة اإلنسانية. وهلذه املهارة 

, فالرمز الكتايب جيمع بني الكتابة و بني القراءة كما عالقات قوية و طيدة مبهارات اللغة األخرى

يف صفة اإلنتاجية  مع مهارة الكالم, إذ من خالهلا يستطيع املتعّلم التعبري عن تشرتك الكتابة

للكتابة ثالثة فروع: األول الكتابة مبعىن التعبري عن األفكار واملشاعر .3مشاعره و أفكاره وآرائه

و الثاىن مبعىن الرسم اإلمالء و الثالث مبعىن رسم جتويد رسم احلروف و ساليب معانيه.أبألفاظ و 

الكلمات  توجويدا خطيا واضحا متناسقا. 

أما أهداف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية فهي:

حية اللسان والكتابة الىت تشتمل فيها من ناباللغة العربية التصاليةقدرة التالميذ على ارتطوي. ١

مهارات اللغة.

١١١م) ،ص.٢٠٠٨اخلرتوم : الدار العاملية,(تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، عمر فخر الدين، 3
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.4فهم التالميذ عن االرتباط بني اللغة والثقافةرتطوي. ٢

. تنشيأ إفاقة التالميذ عن أمهية تعّلم اللغة العربية٣

فهى: 5أهداف درس  اإلمالء ىف هذا املعهدوأما 

كتابة احلروف اهلجائية ىف أشكاهلا املختلفة و مواضع  وجودها ىف تدريب التلميذات على  .أ

الكلمة.

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حروف متصلة مع متييز تدريب التلميذات على  .ب

أشكال احلروف

ذات احلروف الىت تنطق وال تكتب و الىت تكتب تدريب التلميذات على كتابة الكلمات .ج

.   وال تنطق

ة بقواعد اإلمالءبالتلميذات ىف فهم و كتابة الكلمات املقروؤة مناستدريب .د

مراعاة التناسب بني احلروف طوال و اتساعا و تناسق الكلمات ىف أوضاعها و أبعدها. .ه

ا مل تناسب ولكن هذه األهداف مل تصل إىل ألهداف املقررة و بااملستوى األعلى,أل

خباّصة يف اإلمالء. كما تدّل على الظواهر اآلتية: 

و خباصة حرف "ص و ض و ط أحرف اهلجائية كتابة ىفنمل يستطعلميذاتكثري من الت.1

و ظ"

لتكون كلمة صحيحة. املتصلةحروف اهلجائيةىف كتابة نمل يستطعلميذاتوكثري من الت.2

أن يتناسنب بني احلروف طوال و اتساعا اى املد. نمل يستطعلميذاتكثري من الت.3
http://www.docstoc.com/docs/69889081/skl-sk-kd-bahasa-arab-mts)الرتمجة(4
١٢ص..2006، منهج الدراسى شهر الدينية 5
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تكتب و ذات احلروف الىت تنطق وال كتابة الكلمات ىف  نمل يستطعلميذاتكثري من الت.4

الىت تكتب وال تنطق

قواعد اإلمالء.نمل يفهملميذاتالتوكثري من.5

ستعاب مهارات اللغة ايف لميذاتملساعدة التميف تعليمهةعظيمحماولة ونعّلمحاول امللقد 

أما . األجنبية فهى مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة يف هذا املعهد

االىتحماوالت فهي:علماملقام 

عّلم املعلم اإلمالء ىف عملية التعليم و كذلك ىف إلقاء املفردات..1

، و طريقة اإلمالء طريقة سيدناتدريس ىف درس اإلمالء، كاليطرقعدة ّلم استخدم املع.2

بنوع اإلمالء املنقول.  

.الكتابةقدرة التلميذات ىف اإلنشاء يف درس اللغة العربية لرتقية عّلمعّلم امل.3

احملاذثة يفو مارسها ولكن عّلمهااللغة العربية ليست يف املدرسة فحسب،علمعّلم امل.4

اليومية.

أقام املعلمون ممارسة اخلطباء باللغة العربية..5

نتائج التلميذات  الىت وجدها الباحث "  و أما60"هى قيمة املقررة لدرس اإلمالء الو

% 17,5وتلميذة حتت القيمة املقررة. 40% من 25هى، عن كشف الدرجات قبل  التجرىب

و القيمة الفوقية املقررةىت حصلت بني القيمة ، و نتائج التلميذات ال70فوق تلميذة 40من 

بأسباب اآلتية: و على رأي الباحث هذه األمور مؤثر. تلميذة40% من 62,5

استخدام طرق التدريس ملادة اإلمالء غري مناسبة.1
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ىف درس اإلمالء التلميذاتضعف رغبة .2

إختيار نوع اإلمالء غري مناسبة.3

درس اإلمالءيضاح ىف إلوسائل اعلمامليستخدم مل .4

ميكن إصالحها باستخدام طريقة و يرى الباحث أّن األمور السابقة اى نتائج التلميذات 

التهجى و ىفالسمعية الشفوية اليدوية. و املزايا هلذه الطريقة هى تدريب التلميذات بالتكرار 

حىت فهمت ما سيكتبنها على الكراسة أو السبورة. و كذلك أن التهجى االستماعى و الكتابة

لمبتدئني. السيما لاحلروف العربية خمتلفة بالتهجى احلروف اإلندونيسية

فعالية ن يقوم البحث حتت املوضوع"راد الباحث أأالسابقة فاألمور السابقةىل إتأثريا

بمعهد شهر الّدينية اإلمالءقدرة التلميذات فىطريقة السمعية الشفوية اليدوية لترقية 

سوعي باجر كمبار كيري هيلير"اإلسالمية 

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

تية :آلاملوضوع للدوافع اار الباحث هذا ختا

لمعلم والطريقة املناسبة تسهيال لخدام ستالباحث أن خيرب إىل املعلمني أن اأراد .1

ىف اتباع التعليمية.للتلميذات

م ىف اختيار الطريقة املناسبة ىف التعليمأراد الباحث أن يساعد املعلّ .2

إن اإلمالء درس أساسي ىف مهارت الكتابة األخرى كاإلنشاء و اخلط. .3

املشكالت الىت تبحث ىف هذا البحث مناسبة بعلم الذى تعلمه الباحث.4
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حاتتوضيح المصطل.ج

حات املوجودة ىف هذا املوضوع:فأوضح الباحث املصطل،ألخطاء يف املوضوع الدفع عن 

6مثلة املبالغة مبعىن تأثري أو نفوذ.هي مصدر من فّعال و هي أ. فّعالية١

وِمسعا و مساعا ومساعة ومساعية ومسمعا الصوت : أدركه حباسة مسعا مسع و هى .السمعية٢

7األذن

8هى ما يطبق على فمه ويسرت على أسنانه و نسبتها شفويّ .الشفوية٣

حمذوفة و األصل ثة والمها هو الكف أو من أطراف األصابع إىل الكتف. مؤنّ وية . اليد٤

املقصود هنا املران اليدوي و وسيلته اليد.إذن،. 9يَْدٌي. والَيَدِويُّ املنسوب إىل اليد

د. المشكالت

. تقديم المشكلة١

كما يلي:تبحث فيها الىت، فاملشكالتاملوضوع الذى اختاره الباحث ومن

طريقة السمعية الشفوية اليدوية. رغبة التلميذات ىف تعّلم اإلمالء باستدام .أ

اإلمالء.درسىفطريقة السمعية الشفوية اليدويةاستخدام دوافع املعلم ىف.ب

ىف درس اإلمالء. طريقة السمعية الشفوية اليدويةفعالية . ج

6Atabik Ali, Kamus Kontemporer Al-Ashri, Multi Karya Grafik.Yogyakarta,2003 hlm. 1399
٣٥١,ص. ، بدون سنة)دار املشرق:بريوت(،املنجيد ىف للغة و األعالم7
٣٩٥نفس املرجع, ص.8
٩٢٤نفس املرجع, ص.9
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. تحديد المشكلة٢

:املوجودة يف هذا البحث فيحددها الباحث يفتولكثرة املشكال

"د" فصل الثامنلاإلمالء ىف لرتقية قدرة التلميذات فوية اليدوية السمعية الشّ الية طريقة فعّ 

سوعي باجر كمبار كريي هيلري"مبعهد شهر الّدينية اإلسالمية و "ه"

. تكوين المشكلة٣

:هىورة فتكوين املشكلة ىف هذا البحث انطالقا من املشكالت السابقة  املذك

إلمالءاقدرة التلميذات ىف لرتقيةةيفعالطريقة السمعية الشفوية اليدوية باستخدامهل

سوعي باجر كمبار كريي هيلري؟اإلسالمية عهد شهر الّدينية مبفصل الثامن  "د" و "ه" ل

هفوائدوهداف البحث أه. 

: ىهلذا البحث فهدفأما اهل

لفصل اإلمالءلرتقية قدرة التلميذات ىفمعية الشفوية اليدوية الية طريقة السّ ملعرفة فعّ 

"سوعي باجر كمبار كريي هيلريمبعهد شهر الّدينية اإلسالمية "ه" "د" و الثامن

أما فوائده فهى:و 

أمهية نظرية.١

قدرة التلميذات ىف رتقيةلةيفعالمعية الشفوية اليدويةريقة السّ الطّ خدام أن استأكيدالت.أ

.اإلمالء
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أن يكون نتائج البحث مرجعا للباحث القادم. .ب

أمهية تطبيقية. ٢

الرتجيح للمدرسة يف تصحيح التعليم لرتقية كيفّية املدرسيّ .أ

أن يساعد املعلم ىف اختيار الطريقة املناسبة ىف اإلمالء.ب

ة لدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغةهادة اجلامعيّ رة لنيل الشّ لتوفري شرط من الشروط املقرّ .ج

.رياوبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالرتّ يةبكلّ العربية


